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Дружество с ограничена отговорност
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L-2180 Люксембург
(“Управляващото дружество”)
от името на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове
__________________________________________________________________
СЪОБЩЕНИЕ ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове
договорни инвестиционни фондове, организиран според законите
на Великото херцогство Люксембург
__________________________________________________________________
Във връзка с изискванията на Общия стандарт за предоставяне на информация (Common Reporting
Standard, Стандарт CRS), който влиза в сила на 01.01.2016г., Съветът на директорите на
Управляващото дружество взе решение да добави нова част в Проспектите на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от
фондове:

„Общ стандарт за предоставяне на информация (CRS)
По възлагане на страните от Г8/Г20, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
разработи Общ стандарт за предоставяне на информация, който цели постигането за в бъдеще на
подробен и многостранен автоматичен обмен на информация (АОИ) в световен мащаб. Общият
стандарт за предоставяне на информация (CRS) е инкорпориран в изменената Директива относно
административното сътрудничество в областта на данъчното облагане (DAC 2), влязла в сила на
09.12.2014г., която страните членки на ЕС ще трябва да въведат в местното си законодателство до
31.12.2015г.
Съгласно изискванията на CRS финансовите институции в Люксембург ще трябва да идентифицират
титулярите на сметки (включително в случай на инвестиционно образувание – лица с капиталово или
дългово участие) и да установи дали те са местни лица за данъчни цели извън Люксембург. В този
смисъл, всяка финансова институция в Люксембург ще бъде длъжна при откриване на сметка при нея
да изиска и получи декларация от съответните титуляри, за да установи CRS статуса им и/или
юрисдикциите, на които те са местни лица за данъчни цели.
Финансовите институции в Люксембург ще трябва да извършат първото предоставяне на финансова
информация за титулярите на сметки и (в определени случаи) контролиращите ги лица, които са
местни лица за данъчни цели в участващите юрисдикции (определени в Декрет на Великото
Херцогство) за 2016 година, като предоставянето на информацията на данъчните институции
(Administration des contributions directes) на Люксембург трябва да бъде направено до 30.06.2017г.
Люксембургските данъчни институции автоматично ще обменят тази информация с компетентните
чуждестранни данъчни институции до края на септември 2017г.
Защита на данни
Европейската директива (DAC 2) изисква финансовите институции от ЕС да информират предварително
всеки индивидуален инвеститор, за който ще се обменя информация, че съответната информация ще
бъде събирана и обменяна, както и следва да му предостави цялата информация, изисквана от
местното законодателство, отговарящо на Директива 95/46/CE относно защитата на данни.


В този смисъл, Фондът в качеството на предоставяща информация финансова институция в
Люксембург, ще бъде отговорен за обработването на личните данни.



Личните данни са предназначени за използване за целите на CRS/DAC 2.



Данните вероятно ще се предоставят на данъчните институции в Люксембург и съответните
чуждестранни данъчни институции.



За всяко изпратено искане за информация до индивидуален дялов или дългов притежател,
отговорът от индивидуалния дялов или дългов притежател ще бъде задължителен. Липсата на
отговор може да доведе до некоректно или двойно предоставяне на информация.

Всяко лице, за което се обменя информация, има право на достъп до данните/финансовата
информация, предоставяна на данъчните институции в Люксембург, както и право да коригира тези
данни.“
Тази промяна ще бъде въведена в актуализираната версия на Проспектите на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от
фондове с дата декември 2015г.
Люксембург, 04.12.2015г.

